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SUSAN B. ANTHONY



Susan Anthony foddes den 15 februari 1820 i Adams i

Massachusetts, den andra i ordningen av ;itta barn. Fadeni

iigde en textilfabrik och en handelsbod. Han dverflyttade ar

1826 sin verksamhet till Battenville i staten Newyork, Nftr

den stora bandelskrison 1837- -38 hotade familjeiis v.ilstand,

flyttadc han till Rochester, som alltsedan forblev Susan An-

thonys hemort. Da man i hennes biografi laser oni hennes

loraldrar, ser man att lion haft gott att bras pa och att

liennes barndom och uppviixt saviil som hela hennes liv for*

Hutit under do most idealiska familjcforhallanden. Man forstar

varifran lion I'att sin encrgi, sin rattskiinsla, sin oslftckliga

humor och sin stora mfmniskokarlek.

Mr Anthony var kviikare och axlrog sig vid flora tillffUlcn

skrapor av forsamlingens aldste for sin sjidvradighet, sasom

da han a lades att gttra offentlig avhon tor att han gift sig

mod en kvinna soin var baptist. Denna avbon Bck foljande

form: »Det gor mig out att samfundots regie r iiro sadana. att

jag gonom att akta den kvinna jag iilskar brutit mot dosanima.*

Kn annan forbrytclse var att Iian kept on kappa mod krage,

men den storsta var dock att han upplatit on sal i sitt bus

at ungdomens dansovningar for att radda dem fran krogons

frostolse. For denna handling, som han kallar »den bast a i

sitt liv», blev han utesluten ur samfundet. som han kallar

»det bfista i varlden* — en atgard som giok horiom djupt

till Binned. Ilan overgiek sedertnera till unitaricrua. Han

var SOCialt och politiskt intresserad, umgicks me<l sin tids

framstaende man och kvinnor och var angclagen att bereda

sina dftttrar don biista undervisning som kunde erhallas.

Da Susan var IS ar blev hon lararinna i on sommarskola

for mindre barn. Senaro kom lion till en uppfostmigsanstalt,

som forestods av en kvakerska. liennes barndoms och ung-

donis drom var att bli kvakarpriist och det var forst efter

nu\nga inre stridor hon uppgav sin plan. Anledningen hartill

forstar man av hennes brev till hemmet. sedan hon 19 ar

gamma! fatt anstallning som bitradande lararinna i en flick-

pension i New Rochester. Hon skriver att hon abort en pre-
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dikaii av Stephen Archer, en bekani kv&karpredikant och

forestandare for en »Vannernas helpension» i Tarrytown: — —
s>Manniskorna bar iiro anti-abolitionister (einot slaveriets upp-

havande) och anti allting annat som ar gott. 'Vamierna*

brakado harom dagen darfor att en neger koni och satto sig

i forsamliugshuset och nagra av clem gingo sin vag. Mannen

var rik, valkliidd och upplordc sig oklanderligt, men de od-

nijuka Kristi eftertoljarna kunde into dyrka sin gud i sallskap

mod denna niorkhyade medmanniska. Vilken brist pa kristen-

dom! Det Bans tre fargade flicker har, som brukat besoka

Vannernas' inot.cn darhemma, men bar fa de into ens sitta

pa nedersta b&nken. Kn l&ngnftst 'Sldste' dammade av en

bank pa liiktaren och tillsatle dem att siitta sig diir. Deras

far var frigivon av sin agare och lamnade efter sig <>0,000

dollars och dessa Bickor aro Bna och bildade,* I ett annat

brev till foraldrarna skriver lion: »Efter skolans slut hade jag

den stora tillfredsstallelsen att besoka fyra fargade pcrsoner

6ch dricka te med dem. Att i detta hedningaland visa dessa

nianniskor a k tiling ar mig en obeskrivlig gladje.*

Dessa exempel, som skulle kiinna mangfaldigas, visar av

vad stoff den Uflga flickan var — vidsynt tolcrans och inodig

opposition i liarinonisk lorening.

Denna tids storsta sociala fragor voro nykterhets- och

antislaverirorclsem vilka gftvo Susan Anthony till falle att gagna

a vcn utom hemmets och skolsalens viiggar. Det hade vid

denna tidpmtkt uppstatt en inangd nykterhetsforeningar, aven

kvinnliga. vilkas uppgift bested i att samla pengar at de man?

liga foreningarna och springa omkring for att skaffa nainii-

underskrifter pa deras petitioner. Det foil ingen in att kvin-

norna skulle tala eller upptrfula ott'cntligt for saken. Detta

blev anledniiigen till Susans forsta revolt.

Ar 1840 blev lion vald till sekreterare i forcuingen » Daugh-

ters of Temperance > i Canajoharie, och lion fattade mi dot

djarva beslutet att inbjuda traktens folk till ett sammantradr,

varvid lion holl foredrag om nyktcrhet. Forsoket avlopp lyek-

ligt och lion blev kallad ulen dugtigaste kvinnan i Canajoharie ».



I juli 1848 agile del v&rldghistoriska motet i Seneca Falls

rum, varvid kvinnorna for forsta gangen iramstallde krav pa

politisk rostratt. Miss Anthonys far, mor och systrar hade

varit tuirvarande och voro fulla av entusiasm tor saken och

for de ledande kvinnorna. s&rskilt Lucretia Mott och Elizabeth

Cady Stanton, men de lyckades icke vacka Susans intreS3C<

Dartill hehovdes kraftigare incdcl, vilka einellertid icke la to

Iftnge vanta pa sig.

Snart darefter liolLs ett allmant skohnote i Rochester

for staten Xewyorks larare, Tva tredjedelar av deltagarna

voro kvinnor, som ansprakslost intagit de nedersta bankradcrna

i salon. Dot foil varken dem eller deras nianiiga kollcger in

att de kunde deltaga i forhandlingarna eller i omrostningeu

angaende gomensamma angelagenhcter, da Susan Anthony

plotsligt bragte ore i lagret genom att begara ordet. Motets

ordforandc, en professor i inatematik vid naum Davis, fragade

ironiskl »vad fruntiniret onskade*. och da miss Anthony sva-

rade att hon ville yttra sig i den foreliggaude fragan. viiude

han sig till lararna och fragade otn deras moiling. Del, upp-

stod en livlig debatt, under vilken miss Anthony forblev sta-

ende. Hon hade en kansla av att om hon sattc sig skulle

slagcl vara forlorat. Kfter en halvtimmes forlopp skreds till

omroslning endast mcllan lararna, forstas — och med en

knapp majoritct tillats hon att tala.

Foljandc dag hiintydde ordforandeu till vad som passerat

och framholl sina egna asikter i foljandc ordalag: »Betrakta

denna skona sal, sc pa dessa pelare, dessa fotstyeken och

deras rika kapitaler, kronan pa denna hiirliga arkitektur. se

hum de olika bestandsdoiarna, var och en pa sin plats bi«

drager till det helas styrka, skonhet och symetri. Skulle jag

nedtaga de praktiga kapitalerna fran deras b&ga plats och

satta dem i dammet och snmtsen som omgiver fotstyckena?

Nej! Lika litet skola vi draga vara rnodrar. hustrur och dott-

rar, vilka vi hedra som hogre vasen, ned i vara forhandlingar.s

Nagra av kvinnorna hade einellertid tagtt mod till sig och

iramstallde ett forslag till resolution, att lararinnorna skulle
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ha samma nittigheter iiiom foreningen som lararna och att

man skulle vcrka for att de erhOlle en ansttadig betalning

f6r sitt arbete. Tack vare ett energiskt forsvar av miss An-

thony blcvo b&da resolutionerna enhalligt antagna, till stor

missrakning for ordfOranden.

Nasta mote blev Susan Anthony mycket hovligt bemott

nar hon begarde ordet och foljande ar blev lion till och med

anmodad att forel&sa om sainundervisning. Efter foredrage t

kom en av motets anordnare till henne och sade: >Sa myc-

ket jag iin beundrar er valtalighet och klara logik, sa ville

jag hellre folja min dotter till graven an hora henne tala in-

for en offentlig forsaniling,> Varpa en annan av dem svarade,

att ban skulle kanna sig stolt om bans dotter kunde tala

S&lunda in for denna eller vilken som heist forsamling.

Aret efter foreslog hon en resolution om samundervis-

ning i skolorna och om kvinnomas til ItWide till hogre liiro-

anstalter och univcrsitet. Over detta blev gamle professor

Davis lika hapen, som d& hon forsta gangen begarde ordet

i skolforcningen. Han var emot allt som kunde skada den

kvinnliga naturens medfodda tinhet och renhet, sade ban.

Denna fraga var snarare ett social t an ett pedagogiskt spors-

mal. Det var forsta steget till aktenskapets avskaffande och

skulle vcrka upplosande p& samhallets moral. »Skall eken

och rosen ha samma vard?» fragade en annan.

Susan Anthony deltog i Hera ar i dessa uioten och talado

for forbattring av lararinnornas loner, deras rftti till overord-

nade platser samt for fargade barns tilltrade till bogre bild-

ningsanstalter.

Det gick henne som det g&r nastan alia socialt arbetande

kvitmor, vilka borja fundera over orsaken till det speciella

missforhallande de vilja avhjalpa — de liira sig forsta att

bakom reformkravet maste st& politisk makt. Motet i Seneca

Falls blev aven for Susan Anthony den stora vackelsen genom
bekantskapen med Elizabeth Cady Stanton — den nya rorel-

sens ivrigaste forkilmpe. lnom fa at* blev hon genom sina

ledareegenskaper den fnimsta i arbetet. Att hon ickc skulle



svalna i sin tro, darfor sorjde de sociala missfdrhallanden,

under vilka kvinnoma ledo overvald, sarskilt sasom hustrur

och modrar.

Ett av de manga exemplen ma visa av vad art den da-

varande iiktenskapslagen var.

Miss Anthony uppeholl sig i slutet av 1860 hos en van

i Albany, kvakerskan Lydia Mott, en av de ivrigaste i kam-

pen for negrernas frigorelse. En afton erhullo de besiik av

en tiitt besiojad dam, som bad om deras hjalp. Hon tillhorde

en av Newyorks fornamsta familjer, den ene av hcnnes bro-

der var en framstaende jurist, den andre senator i Washington,

sjalv var lion en bildad och kunskapsrik forfattarinna. Hon

var gift med en ansedd senator i Massachusetts, med vilken

lion hade tre barn, tva soner och en dotter. Hon hade er-

hallit bevis pa att inannen var lienne otrogen, och da lion

forelade honom dessa, blev han ursinnig och liit sparra in

lienne pti en privat sinnessjukanstalt, vilket den tiden var

ganska latt, Efter ett och ett halvt ars forlopp lyckades hen*

nes bror fa henne diirifran och tog lienne till sitt hem. Har

fick hon tillatelse att inottaga besOk av sina barn, forst av

sonerna och sedan av dottern. Da flickan skulle hem igen,

bad modern sin hror att han skulle hjalpa henne att fa be-

halla dottern, men han svarade, att barnet tillhorde fadern

och nar han aterfordrade det. sa fanns intet att gora hi saken.

Om lion brakade blev hon atersand till sinnessjukanstalten.

1 sin fortvivlan rymde hon med barnet och sokte tillflykt hos

en kvakarfamilj, men hennes gomstalle upptacktes och hon

visste sig ingen r&d. Nftr miss Anthony hort hennes historia,

lovade hon att hjalpa henne. Under mftnga och stora svarig-

heter forde hon modern och liennes barn forkladda till New-

york. Sedan de till sent pa natten vandrat fran hotell till

hotell, overallt avspisade med det besked att ensamma frun-

timmer ej emottagas, funno de en tillflykt hos en van till

miss Anthony.

Det spordes emeliertid snart att miss Anthony hade hjalpt

dem, och da hon nekade att uppgiva deras gomstalle hotade



fami ljen ait lata arrestera hemic vid ett av antislaveriniotena.

Hiinvandelsen gjordes till hennes vanner, ledarna av antislaveri-

rorelsen Lloyd Garrison och Wendell Phillips, vilka entraget

besvuro henne att soka form& liustrun aterv&nda till sina an-

horiga och utlamna barnet till fadern. Hon skadade bade

kvinnosaken och antislaverirSrelsen genom sina overiiade, om
an valmenta handlingar och hon tinge ej utsatta sig for risken

att bli arresterad vid ett antislaverimote pa grund av en olag-

lig handling. Hon svarade dem: »Om jag svek denna kvinna

skulle jag fSrakta mig sjiilv. Da jag gav henne skydd och

trOst, tankte jag endast pa att jag var en miinsklig varelsc,

SOU) man bad om hjiilp. Jiig gav mig icke tid att overviiga

om jag darigenom skadade nagon 'saks' goda namn och rykte.

och det slags betankligheter skali ej heller nu forma mig att

utlamna henne till hennes slaktingars grymma beliandling.

Likaval som jag trotsar lagen fur att hjalpa en slav. trotsar

jag den for att hjalpa en fdrslavad kvinna. » Men varken

Garrison eller Phillips kunde se saken fran en kvinnas eller

nioders standpunkt. De kunde icke kiinna for den vita kvin-

nans som f6r den svarte mannens ovcrvald. Sadan ar kons-

solidariteten hos mannen.

Da hon kort darefter triiffade Garrison i Albany, fragade

ban: »Vet ni ej att Massachusetts lagar ge fadern ritt over

barnet?* — »Vet ej ni», svarade hon, »att Forenta Staternas

lagar ger slavagaren riitt over slaven? Ni sjalv bryter ju mot

lagen varje gang ni hjalpcr en slav till Kanada. Ni sager att

ni vill hellre do an utlamna en slav till bans herre. Jag vill

hellre do an taga detta bam fran modern och utlamna det

till fadern. » En man stod dock uppmuntrande vid hennes

sida. Fadern skrev till henne: »Juridiskt sett bar du hand-

lat oratt, men moraliskt har du handlat riitt, och jag skall

inte svika dig.»

Modern bodde hos en lakarefamilj i Newyork och hon

forsorjde sig och barnet med sSmnad; de pengar hon haft

innest&ende i en bank hade mannen uppburit och forbjudit

hennes forlaggare att till henne utbetala vad hon hade till-
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godo \vh sina bocker. Med tiden blev hon mindre forsiktig

och lat flickan ga ensam till sdndagsskolan. Sk blev hon en

dag uppsnappad, kastades in i en vagn och aterfordes till fadern.

Alia forsok att fa henne tillbaka till modern misslyckades.

Lakaren, bos vilken hon bodde, forsakrade att hon var

fullkomligt frisk till sjiilen, vilket aven andra som kiiiide

henne intygade.

Susan Anthony var den fddde organisatorn och som Su-

dan sag hon genast vad som erfordiadcs. Do ft reformer

som genom forts for kviimor och barn hade varit nadesmulor

utan erkannande av kvinnornas likstiillighet med mannen in-

f6r lagen; men i och med det organiserade kvinnosaksarbetet

blev Mgan om kvinnans stallning infor lag och sed en sam-

halisfr&ga av vital betydelse — en som inte liingre kunde

ignoreras.

Manga av deltagama i Seneca-Fa lis-motet drogo sig till-

baka, da Atloje, furakt och forfoljelse borjade h.-igla over dein.

Det hiinde vid motena att ursinniga folkhopar trangde sig in

i lokalen, kastade sten och ruttna iigg \vh talarna, slogo son-

der fonsterrutorna och bankama, ja, tande eld p& byggnaden

till och med.

Trots allt detta motst&nd, med den rika arsenal av loje,

hkn och rahet, som det absolute oforst&ndet forfogar over, gav

Susan Anthony och hennes modiga arbetskamrater — framst

av alia mrs Stanton — icke tappt. Nar vi svenska kvinnor

stundom kanna oss missmodiga over det satt varpa vkr rust-

riittsfraga behandlas i Forsta kammaren och i hOgcrpressen.

s& ligger det kanske ett slags trost i att andra landers kvin-

nor haft det lika SV&rt eller iinnu varre innan de natt malet.

Snizva enstaka episoder fr&n Susan Anthonys langa kam-

panj belysa kanske biist hennes storslagna pcrsonlighet och

enastaende egenskaper som agitator och organisator. Hennes

absoluta oriiddhet infor vad hon ans&g vara ratt att forfakta

ar ett av de mest framtriidande dragen. Aldrig en dagtingan

av fruktan for personliga obehag eller svarigheter for henne

sjalv, da det gallde de ideal hon stred for.



Saval nykterhets- som antislaveriforeningarna sago nied

ovilja kvinnosaksr&relsen, i all synnerhet rostrattsfragan.

Bland enskilda karer voro piaster och l&rare de svaraste

motstandarne fOr att ej tala om pressen, vars grovkomiga

smadelser och svamliga sentimentalitet vi h&r i landet ej

kunna gdia OSS ett begrepp om — fast vi just ej aro bort-

skanida av Overdrive t gillande. Vad som pa lS30-talet i

Amcrika skrevs om kvinnororelsen kan anstandigtvis ej Mer-

ges. Och da jag bar gor en litcn axplockning or rcferatet

av ett rostrattsmote i .Syracuse 1852, sk vill jag namna att

skribenten ej ar bland de varsta. Det ar »Ne\vyork Herald*

som skriver:

»Farsen i Syracuse liar spelat tit sin roll. Vi offeutlig-

gdia i dag sista aktcn. varav framgar, att Bibelns auk toritet

som obetingat rattesnore for manniskornas tro och handlingar

bar blivit nedrostad och vad man kallar 'Naturens Lagar'

bar satts upp i stallet for den kristna moral en. Dessa

uiuten bidraga ej att oka kvinnornas infiytande, att hdja

deras stallning eller forskaffa dem aktning bos det andra

konet. Vilka aro dessa kvirmor? Yad vilja de? Vilka motiv

drivas de av? Personerna i denna fars erbjuda ett egen-

domligt skadespel av en sammanrafsad skara av b&da koncn.

N&gra av dem iiro gam la nuckor, vilkas personliga behag

aldrig iigt nagon lockelse och som blivit asidosatta av det

andra konet. Sa iir det kvinnor, vilkas aktcnskap blivit

olyckligt genom deras eller deras mans omedgorligbet. Andra

Aterigen aro nianhaftiga, naturens miss foster, liksom honor

som gala. { Rostrattsmotena kallades ocksa »Hunsmoten»).

Sa iir det dem som drivas av en gninslos aregirighet, som

tro att de i intellektuellt hanseende sta over alia andra och

njuta av att se sina tal och foredrag i tryck. Utom dessa

vi redan ha namnt, linns det ett slags vilt entusiastiska

kvinnor, arliga men totalt fdrryckta, liksom de fanatiska anti-

slaveriivrarna och stSrsta delen av dem ha aven antislaveri-

febec i blodet. De flesta av dessa kvinnor aro ytliga, fafanga

och skravlande. Mannen som deltaga i dessa moten aro
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nattmosssor och borde bara kjolar. Varfor blev kvinnan (ran

forsta borjan mannen underdanig? P4 grand av sin natur,

sitt kon, liksom negern ar och i alia tider skall bliva ringare

an den vita rasen och domd till underkastelsc. Och just

darfGr att det ar kvinnans natur ar lion lyckligast sa. Kvin-

norna sjalva vilja icke hava dcnna lag omstortad. Vad be-

gara dessa kvinnor? De vilja ha ratt att rosta, att bli med-

lemmar i senaten for att i debatternas hetta utsatta sig for

samma raa skihnt och opassande sprak som de vid motet

maste bora av pastor Hatch. De onska beklada alia de stall-

ningar mannen nu intaga, sasom jmister, liikare, sji')kaptener,

generaler. Det skulle vara trevligt om vi i tidningcn skulle

lasa att Lucy Stone under det hon infer ratten forde en

klients talan plotsligt nedkom med en priiktig, sprattlande

pojke eller att pastor Antoinette Brown av samma skal blev

hejdad mitt i en predikan* o. s. v. som ej kau Merges i

anstandigt siillskap.

En annan tidning — »The Syracuse Star* — skriver:

i— — — De el&ndiga varelser som dcltaga i dessa moten

aro tjutande kvinnor och gamla karingar i byxor, doktrinarer

av renaste vatten, antislaverianhangare av varsta slag, for-

kunnare av sa fOrdomliga lilrdomar och forbannade kiitterier,

att alia djavlarna i helvetet skulle rysa om de horde dem.»

Kvinnorna behovde ej frukta att deras sak skulle tigas

ihjal, diirom drog pressen forsorg. Niir man laser de hatska

utfallen tyckcr man att Nya Dagligt Allehanda ar riktigt

st&dad och fin.

Den av »Newyork Herald » omniimnde pastor Hatch blev

nedtystad av Susan Anthony genom fnigan, hur det kom sig

att »naldyneprastcr» alltid voro de svaraste motstandarne till

kvinnornas rostnitt? >Naldyneprast» var en sadan, vars stu-

dier bekostats av syforeningar.

Under kampanjen i Syd-Dakota besokte en gang Susan

Anthony och Elizabeth Stanton en kyrka, dar en ung prast

tog heder och ara av hela kvinnokonet. Efter predikan gingo

de bada damerna fram och skakade hand med honom, varvid
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miss Anthony sade: »Oin ni liar en mor, sa horde hon liigga

er Over sina kmin och ge er en ordentlig risbasta. » liar in-

foil mrs Stanton: »For min del tackar jag er for den ut-

markta illustration ni givit till mitt pastaende att de orto-

do x a prasterna aro vara storsta motstandare.»

Den nyss si\ valtalige mannen hade ej ett ord till sitt

fursvar.

Kvinnorna saknade dock ej stod bland kyrkans man:

Henry Ward Beecher ensam uppvager i person ligt anseende

alia motstandarna. Nar slaveriet var upphiivt, kom fragan

oni negrernas politiska nittigheter. Kvinnosakens ledare hade

gcnast stlillningen klar. Nu nar negrernas rostriittsfraga stod

pa dagordningen borde kvinnornas fraga losas samtidigt. Pa

Antislaveriforeningens mote i Newyork 1866 foreslog Kvinno-

saksforeningeiis styrelse, att man skulle sanimansmlilta de

l>a da foreningarna till en »Likstallighetsforeiiing», som skulle

kr&va politisk rostratt for alia utan liansyn till fiirg, ras eller

kon. Manga av Antislaveriforeningens ledare talade for saken.

Stephen Foster forklarade att kvinnornas rostratt var en annu

viktigare fraga an negrernas. Man kunde icke begara att

kvinnorna skulle agitera for andras politiska riittiglieter landet

runt, sa lange deras egna krav pa rattigheter asidosattes.

Vid detta tillfalle talade aven Henry Ward Beecher —
bror till Harriett Beecher Stowe, forfattariniia till »Onkel

Toms stuga» — dessa uppmuntrande ord: »Vaga vi verk-

ligen ej giva rostratt till Nya Englands upplysta kvinnor,

nar vi tors giva den till hela skaror av frigivna afrikaner,

hela svarmar av irlandska emigranter — . De stora

samhallsintressena i Amerika bchova kvinnornas medverkan.

Samhallet ma taga sig av de miljoner som komma utifran

och ge vard och fostran at deras barn. Det ar kvinnornas

plikt att deltaga i detta arbete. Man och kvinnor bOra sam-

arbeta i det offentliga livet som i alia andra forhallanden.

Ty vad Gud liar sammanfogat skola manniskor ej atskilja.

Nationen nar icke sitt mal, ocli kvinnorna nar icke sitt

mal, forran dar ej langre gores skillnad mellan kOnen rorande
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inedborgarratt och mcdborgarplikt, forriin d&r ej langre linnet

jude eller grck, fri eller tral, man eller kvinna.

Det sages att kvinnan bar tillrackiigt verksamhetsl'alt

for anlag och formaga, nar hon stoppar sin mans struinpor

— oin hon bar en man — och skotc sina barn - oin

hon liar nigra barn. Men den kvinna som icke lever for

nagot utom sitt hem ftr icke en ftillviixen kvinna. Hon duger

icke att uppfostra amerikanska medborgare. Kvinnans verk-

samhctsomrade far ej hiskriinkas till hemniet, det skall om-

fatta hela samhallet.»

Mdtet beslot att insanda en rostrattspetition till kongres*

sen. Fa samma gang beslots en kraftig agitation i staten

Ncwyork, vars forfattning skulle revideras foljande ar.

I spetsen for agitationen star Susan Anthony och Eliza-

beth Cady Stanton. Men nu kommer den gamla vanliga

historien, nar det galler kvinnorna — densamma som vi liar

i Sverige fatt kannas vid nar det giillde inforandet av den

S, k. allmanna rGstratten — kvinnorna skulle vdnta.

»Nu ar negrernas timme» — sedan kommer kvinnornas.

Tiden var inte mogen, hette det. Mrs Stanton var nara att

ge vika for overtalningarna. men Susan Anthony blev for-

bittrad over forslaget och forklarade att hon forr ville hugga

av sin liOgra hand an agitera for negrernas rostratt och icke

samtidigt for kvinnornas. Hon — och manga med henne —
kiinde det som en blodig oratt och fornedring att man nekade

dem — landets egna dOttrar, trots alia deras tortjanster —
vad man ej fruktade for att giva slavarna fran igar, den av

alia amerikanare sa foraktade negerrasen — manniskoslaktets

paria.

De fiesta kvinnosaksforeningar efterkommo uppmaningen

att agitera for negerns rostratt och sjalva vanta, utom Lik-

stallighetsforeningen med Susan Anthony i spetsen. Det blev

hon som ordnade agitationsarbetet i staten Newyork, skaffade

lokaler till motena, utsande inbjuduingar och uppmaningar

att medverka, sorjde for notjser i pressen, skickade omkring

flygblad o. s. v. Och det svaraste av allt — hon skaffade
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pengar. Da (let fattades sftdana, tog lion ur sin egen knappa

kassa eller vande sig till fadern, som alltid var villtg att

lijiilpa, fast bans tillgiingar ej voro stora.

I over 50 ar ledde lion agitationen for kvinnornas r5st-

nut. Ar cfter ar liar lion rest frim stat till stat, i Osteins

tatbefolkade stader och byar, saviil som i vasterns ode nejder,

diir man knappt hade en aning om rorelsen. Intill sin sena

alderdom bar lion genomplujt unionens stater fran oster till

Vaster, fran norr till soder och hallit tusentals niOten. Var*

heist kvinnornas rostriitt liar haft minsta lilla utsikt. har lion

var it den ledande och aldrig latit sig hejdas av nederlag

utan fortsatt kainpen nied samina outtruttliga energi. »Det

Jin i is knappast nagon stad om an sa obetydlig, mellan New-

york och San Francisko, dar hennes rust icke hurts », skriver

mrs Stanton. »Vem kan riikna alia foredrag hon hallit, i

fdrsamlingshus, i kyrkor, i skolor, fran jaruvagsplattformar,

i lador och skjul och under bar himmel, i eleganta hotell

och i ruskiga kroglokaler. Eller beskriva de olikartade alio-

rarskaror av alia sociala lager, som hon hanryckt och intres-

serai An se vi hetme pa en avlagsen priirie tala enkla och

lattfattliga ord till en saniling man, kvinnor och barn, sittande

pi\ ohyvlade brader i en ofiirdig byggnad och iin i en salong

diskuterandc med vefcenskapsmiin och journalister. Sa seglar

hon uppfor Columbiafluden och kliittrar over Oregons och

Wellingtons branta berg for att komma tids nog till ett mote.

Slutiigen se vi hemic trada fram for lagstiftande forsamlingar,

fOrfattningskommitteer och kongressutskott och debattera med
senatorer och jurister om forfattningens anda och bokstav.»

» Hennes siitt att tala», fortsatter mrs Stanton, »ar raskt

ncli kraftigt. Hon ar slaglardig i debatten och varje situa-

tion vuxen. Manga ganger under var resa i vastern, sarskilt

pa var forsta tur i Kansas och Kalifornien kunde vi plotsligt

bliva uppmanade att tala till kvinnorna som samlats p& sta*

tionen. Jag blev orolig och bad henne borja. Utan ett ugon-

blicks besinning faun hon de ord och uttryck som passade

bast och ingav mig mod att understodja henne. Dh vi be-
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sokte dovstuminstitutet i Michigan, yttrade jag till henne:

'S& sk6nt, har slippa vi att tala atm instone.' 1 detsamma

kom anstaltens forestandare och fragade om vi ej ville tala

fur eleverna, som samlats i kapellet for att hora oss. Miss

Anthony gick raskt kyrkgangen frani och steg upp pa talare-

stolen, som om det var den naturligaste sak i varldcn. Fore-

standaren tolkade i tecken hennes ord och ahorarnes skratt.

tarar och bifall visade att de uppskattade hennes humor,

patos och argumentering. Men en enda gang under alia dessa

resor lilt miss Anthony sig forbluffas, det var da hon anmo-

dades tala pa en sinnessjukanstalt. En van som var med

henne viskade: Fdrsumma ej ogonblicket - det ar kanske

forsta och sista gangcn du har tillfalle att tala till dina likar,

eidigt Furenta Staternas uppfattning av kvinnornas politiska

kompetens.*

Om motsta-ndet fran rnannen var tungt att biira, iuir

partierna — demokraterna, republikanerna och folkpartiet,

alia lika — sveko sina loften for de respektive programmen

:

negrerna forst, sk nykterheten, sa S-timmarsarhetsdagen, sa

mannen pa Hawaii och Filippinerna och sedan kvinnorGst-

ratten, sa var dock motstandet fran kvinnorna sjiilva den

tyngsta bordan. Till och med inom >Likstallighetsforeniug»'n

var man pa sina hall chockerad av miss Anthonys och mrs

Stantons radikala ideer. Den fdrra yttrar darom: »Forsiktiga

manniskor, som alltid iiro riidda for vad 'folk skall saga* och

med oro tanka pa sitt anseende och sin sociala stiillning,

astadkomma aldrig reformer. De som taga saken p& allvar

maste vara beredda att bli allt eller intet i varldens ogon,

de maste offentligt och privat, i tid ocli otid visa sin sym-

pati med foraktade och forfoljda ideer och dessas barare samt

taga foljderna.»

Om ett kvinnligt rdstrattsmote, anordnat av »de forsik-

tiga», skriver hon: »Vackert som en salongsundcrhallning,

men som ett rop pi frihet eller en protest mot tyranniska

lagar, kunde inte en sparv pa taket vara mera ofarlig.»

Kvinnornas stiindiga eftergifter for de politiska partiemas
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uppmaTiingar att viinta, tills den eller den fragan fGrst blivit

lost — sedan skullc deras tur komma — for staten Newyorks

rakning »bara» 67 ar — fran 1S48 till 1917 — vallade miss

Anthony m&nga bekyminer. Hon visste av ling erfarenbet,

att n&r ett parti vai kommit till makten glommcr det sa latt

de vackra l6ftena som byggts pa principer och nittfardighets-

kansla och som utbytas mot partiintressen, sa snart makt.

st&r bakom dessa. lion skriver hiirom kv 1870:

»Jag ouskar inte att nagon manniska eller nagot parti

skall begk valdshandlingar, men jag ber entraget oeli allvar-

Hgt att nagot matte handa som formadde vacka denna nations

kvinnor till sft pass sjalvaktning, att de insago den fornedring

de leva i; nagot som knnde tvinga dem att bryta oket och

ge dem en gnista tro pa sig sjiilva, som kunde liira dem att

forst och framst vara trogna mot kvinnosaken; nagot som

kunde lara dem inse att man lika litet kunna kfuina, tala

eller handla for kvinnor, som den gamla slaviigaren f6r sina

slavar. Faktum ar att kvinnorna biira slavbojor och det ar

si mycket mer forGdmjukande, som de ej veta ora det. 0,

att forma dem att se och att ktinna, att forma ge dem mod

och v^cka deras samvete att tala och handla for deras egan

frihet, om an hela viirlden hanar och foraktar dem darftir.»

Fa kvinnor kunde som lion ovcrse situational och genom-

skada partipolitikens berakningar.

\'id nistrattsforeniugens arsmotc i Washington 1871 VOTQ

nagra av medlemmarna sa oroliga for »vad Susan kunde

komma att sSga», att en av dem, mrs Hooker, fttog sig led-

ningen och bad »lilla rara Susan* och mrs Stanton att ej

narvara, d;\ detta var ett mycket viktigt mote antagligen

det sista som behovdes och kriivde diskretion och kvinn-

lig takt. Till slut skg hon sig dock tvungen att anlita deras

hjalp och bad mrs Stanton om »argument» och miss Anthony

om adress pa en manlig talare, sedan alia hon vant sig till

svarat nej.

Men miss Anthony tyckte icke om att bli undanskjuten.
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dar hon visste att hennes riitta plats var och skrcv harom

till mrs Stanton, foreningens ordforande

:

»Mrs Hookers hallning overraskar mig into. Hon If lik

varje nyomvand i en rorelse. Jag ar siiker om att vareuda

en av apostlarna i tur och ordning efter sitt intrade i ledet,

ansag sig kunna furbattra Kristus" metoder. Det enda som

torvanar mig ar att du, pionjareii, skulle niga och saga till

alia dessa nyomvanda: Varsagoda och styr om det. Jag vet

ju att era kunskaper, ert omdGme, er takt ocli bildning ar

ovcrlagsna mina. Jag overliimnar helt och ballet at er det

goda gamla skeppet. Jag har aid rig sett en sa brottslig

efterlatenhet som din dessa senaste tvu ar. — — - — —
Sa jag har sorjt over min oformaga att forma dig att kanna

och inse vikten av att sta fast och sjalv halla rodret pa vart

goda gamla skepp, tills det kommit i hamn efter storm-

byarna.»

Mrs J looker maste forodnvjuka sig och be miss Anthony

om h jali>. niir hon forstod att hon tagit sig vatten over

huvndet. Hon blev sedermera en god kraft i arbetet for

rostratten, niir hon lart sig litet mer av dess historia.

Under de senaste 10-tal aren hade motena i allmanhet

varit lugnare och pressen valvilligare. Men sa kunde det

handa genom en eller annan tillfallighet att mrs Stanton och

miss Anthony utmanade den allmanna meningem och sa hade

de stormen over sig i all dess gamla valdsamhet. Vid ett

mote i San Francisko, dar de blivit ytterst vanligt einottagna

av publiken och erhallit gillande referat i tidningarna, skedde

ett haftigt omslag i stamningein darfor att de bada damerna

hesokt en kvinna i fangelset for att erfara narmare omstan-

digheter rorande det mord pa sin iilskare, som hon gjort sig

skyldig till. Aftontidningarna uttalade sig skarpt om fan-

gelsebesoket och vid miss Anthonys foredrag samma dag var

lokalen fylld till triingsel; manga av den mordades vanner

voro narvarande, beslutna att intet ord till den brottsligas

forsvar skulle fa uttalas.

Miss Anthonys iimne var: > Rostrattssedelns makt», och
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foredraget cmottogs ytterst valvilligt tills lion kom till till-

lampningen. Hennes avsikt var att visa hur falskt pastaendct

var, att alia kvinnor forsorjas och skyddas av inati. Hon

hade tydligt och klart framh&Uit att i n&stan varje kvinnas

liv kom en tidpunkt, da lion maste lita p& sig sjalv. Aveil

om lion medgav att varje man beskyddade sin hustru och

dotter, sin mor och syster, s& visade de dagliga tidningarnas

spalter att niannen beskyddade icke kvinnan som kviima.

Hon gav flera exempel ur vcrkligheten soni belyste pastaendet,

bland dessa de erfarenheter Syster Irene gjort vid det hitte*

banish us lion for ett par &r sedan upprattade i Newyork.

Under dess forsta verksamhetsar nedlades, cnligt arsberiittelsen,

1,300 spadbarn i korgen vid dorren. »Dessa siffror*, sade

hon, k visade att dot atminstone fanns 1,300 kvinnor i den

staden, vilka icke voro beskyddade av man.* — »Oni alia

min» — slutade hon med eftertryck p& varje ord — »hade

beskyddat alia kvinnor si som de ville ha beskyddat sin cgen

hustru och dotter, sk skulle ni ej donna natt ha en Laura

Fair i ert fangclse.*

En storm av visslingar brot los fran varje hum av den

stora salen Ljudet var henne viilbekant sedan de gamla anti-

slaverimotena och de forsta rostriittsmotena och hon stod

lugnt kvar till ovasendet lagt sig, da hon upprepade satsen.

Visslingarna borjade iter men denna gang blandade med app-

lader. Ater vantade hon en stund och upprepade for tredje

gangen sina ord. Hennes mod vackte publikens beundran,

visslingarna kviivdes av appladerna och hon slot sitt forcdrag

med orden: ».lag sager er att kvinnan far icke vara bero-

ende av mannens beskydd, utan maste laras att beskydda sig

sjalv, och denna asikt star jag fast vid.»

Nasta morgon beskylldes hon i tidningarna for att ha

forsvarat mordet och gillat det liv mrs Fair hade fort, Ryktet

spreds 6ver hela landet och pressen i ostern som i vastern

cnades i att klandra och fordimia. — »Aldrig under hela min

bittra erfarenhet liar jag varit i hetare eld», skriver miss An-

thony i sin dagbok. Icke ett ord till hennes forsvar eller i
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sanningens intresse forniarktes, ocli da lion talade k platser i

narheten av San Francisko »bftngde> — som lion uttryckte

det »tidningarnas skugga over mig».

Skuggan var dock av overgaende art, ocli d& lion ett

par veckor senare talade i San Jose hade lion ett ytterst

tacksamt auditorium under en tinime nch fyrtio minuter. Men
sjalv hade lion svart att glomma den ocli da lion n&gon lid

darefter var pa en foredragsturne i Oregon, skriver lion till

sin van ocli sjalsfninde mrs Stanton:

»Jag emotser min avrattning onsdag afton med en fasa

och forskrackelse som jag aldrig forr drdmt om, men till

stupstocken m&ste jag, aven om en ny San Franciskotortyr

viintar mig. — Egentligcn horde vi blygas over att vi ej sade

hela sanningen och illustrerade den med det ohyggliga ex-

emplet fran fiingelset. Det skulle ha gjort att vi b&da blivit

utvisslade och jagade ur den gudlosa staden — gudlos i att

tram pa kvinnokonet under sin fot. D& jag iorra veckan rul-

lade over oceanen och trodde att nasta v&g skulle uppsluka

skeppet, gjorde jag ett overslag av mina underlatenhetssynder

och kom till det resultatet att ingen var sk oforlatlig som att

y,\ii ej talade ut i San Francisko. Jag ville hellre ha ined-

vetandet att ha sagt vad som borde sagas om Laura Fair och

det sociala eliindet, med San Franciskos och hela nationens

visslingar och tjut omkring mig, an lovord och apphlder med

detta ord osagt. Det var som att tala i Syd-Karolina och

into illustrera manskligt fortryck med negerslaveriet. Gud

bjilpe mig, men jag m&ste befria min sjal Mn dennaborda.»

Den fruktade censuren uteblev och lion blev val refererad,

aven om vederborande kallade hennes doktriner »farliga, upp-

roriska och outforbara, ledande till anarki i hemmet och kaos

i samhallet*.

En episod som ej bdr forbig&s d& Susan Anthonys liv

och gaming omnamnes ar foljande:

Ar 1SG7 genomfurdes en lag i territoriet Washington som

gav rostratt iit alia vita amerikanska medborgare over 21 &r.

Enligt denna ans&go de ledande rdstrattskvinnorna, under-
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stodda av framst&ende jurister, att de voro berattigade att

rosta. Miss Anthony beslot att gora fursoket och avgav sin

rOst kl. 7 pa morgonen den 5 november 1872. Flera kvin-

nor foljde exemplet. Men da dct demokratiska partiet miss-

tankte att kvinnoma rostade med republikanarna — soin de

ocksa gjorde, darfor att partiet sade sig gynna deras sak —
protesterade de mot tilltaget, fast de forut tillratt detsamma. —
Tva veckor senare infann sig en poliskommissarie hos miss

Anthony med en arresteringsorder. Han avbojde dock hennes

forslag att satta handklovar pa lienne. llennes forhor for*

siggick i sanima lilla ruskiga lokal, dar i forna dagar for-

rymda slavar brukade forhoras innan de atersiindes till sina

iigare. Nar domaren ovcrlade med aklagaren om dagen f6r

vittnens inkallande, anmiirkte miss Anthony, att lion var upp-

tagen av foredrag i Ohio till den 10 december. »Men ni air

ju i fangsligt forvar den tiden.» — »Jasa, det hade jag glomt»,

svarade hon.

Andra forhoret iigde rum den 23 december i den vanliga

domsalen in for ett stort auditorium. Ett par av Amerikas

skickligaste och mest ansedda jurister hade erbjudit henne sin

hjalp. Domaren forklarade alia de rostande kvinnoma skyl-

diga. dock lingo de vistas p& fri fot mot borgen av 500

dollars vardera. Alia betalade utom miss Anthony. Det

hjalpte icke med de mest valtaliga och logiska forsvar av

hennes advokater. Hon nekades till och med ratten att ddmas

av en jury. De 100 dollars lion dSmdes att erlagga i boter,

forklarade lion sig ej anina betala — »motstand av orattvisa

ar lydnad mot Gud>. Pengarna blevo aldrig utkravda.

Salunda slutade rattegangen i Amerikas Forenta Stater

versus Susan B. Anthony.

Om de strapatser hon hade att utsta under sina agita-

tionsturneer, ofta utstrackta till flera manader med foredrag

varje dag, stundom tva, far man en fdrcstallning genom ut-

drag ur ett brev hon skiev fran Olympia: »Har ar jag nu,

den 22 oktober. Min resplan var: Portland, nedfor Villa-

mettefloden tolv mil till Columbia, sedan nedfor floden hundra
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mil till mynningen av ('owlitz, Montieello: sedau nittio mil i

diligens, sextio av dem den knaggligaste vag jag tankt mig.

Tjugofem mil till Pumphreys hotell, kom dit kl. 6, superade

och gick till sangs; v&cktes kl. 2 och ut.igcn 2.30 — i dju-

paste murker — lykta pa varje sida av vagnen — fjorton

mil och sa frukost kl. 7, hastarna slapade sig fram hela

vagen; vidare aderton mil, vagen oliindig, maste ga langa

striLckor; sedan trettio mil god viig och kom hit 5.81

Foljande dag skriver lion: Jag reser till Port Madison i kvall

och pa mandag till Port Gamble, sedan tillbaka for territorial-

motet ousdag, sedan ned till Portland och darifran soderut.

Jag bar fardats 1,800 mil pa femtiosex dagar, talat fyrtiotva

aftnar och manga dagar och jag ar trott, trott. Gott agita-

tionsarbete men daligt ekonomiskt resultat.

Ett moment i motstandarnes taktik — an van t iuinu, soni

d:r Anna Shaw aven liar fatt erfara — var att besky 11a nVst-

rattskvinnorna fftr att agitera fdr »fri kiirlek». Nftr miss

Anthony talade om brister i aktenskapslagcn, sa, var det en-

dast for att forsvara »fri karlek* och vacka forakt for akten-

skapets helgd. » Under forevandning att forsvara kvinnorna

mot foregivna oriittvisor, iorsoker miss Anthony att ingjuta i

deras sinnen ringaktning for allt som iir rait och h&vdvuimet

i den nuvarande samhallsordningen», skriver en tidning.

Att skribenten skulle fa tacksamma ins&ndare, underterk-

nade »En hustru och en moder», »En iikta man* o. s. v. var

ju att vanta och bars med janinmod.

Stat efter stat har miss Anthony bearbetat med hela

styrkan av sin valtalighet och sitt brinnande nit for kvinnornas

uppriittelse och lion hade gladjen uppleva segertimmen i fyra

av dem. Det federala rostnittsforslaget, som vantar sista a v-

gorandet i host, kallas » Susan B, Anthonys admendment* och

framstiilldes for 20 ar sedan. Hennes forvissning om att ratt-

visa slutligen skall skipas at kvinnorna i hela landet, i hela

varlden, var orubblig. Sista gangen hon talade offentligt —
det var vid festen pa hennes 8G:te fodelsedag — slutade hon



2L

sitt anfnrandc med onion: » Failure is impossible* — ait

misslyckas ar omdjligt.

Det var under hennes ordforaudeskap som lutcrnationella

rostriittsalliansen bildades i Washington ar 1902, octa da alii-

;iiim'ii tva ar senare avholl en kongress i Berlin tvekade boil

ej ctt ogonblick, trots sina 84 ar, att forctaga don hmga

roan, och ingen som sag hemic, dar hon alternerade mod

mrs (att stun ordfdrande, niiirktc ett spar till andlig eller

fvsisk svaghel Dot var med nier an entusiasm, det var med

andakt vi delegerade sago upp till hotme vi*l tanken pa dct

siora odversk&dliga Uvsverk hon utfort. Med den yttorliga

ansprakslosheton i henries natur var vorduad det hon sist

v&tttade eller onskado. Yanlig. enkel och rattfrani beinotte

hon oss soin gamla vanner och arbetskamrater oeh vann kiirlck

i lika hog grad som beundran oeh taeksamlut.

hmaii hon foretog resan till Berlin frainfouie hon for

sista gangoii kvinnornas krav pa rostratt inlor senatskommitten,

oeh da hon slutadc sitt anforande var det med en skalvning

pi rbsten hou erinrade om, att hon varje ar sedan 1869 Cram-

sfallt sannna begaran och att hon en gang I'att till svar:

Vanta tills negern fatt rostratt. Kfter en pans tillade hon:

»Vi ha van tat — vi gingo at sidan for negern: vi vantadc

for att miljoner einigrantcr skulle fa rostratt, nil maste vi

vanta tills manncn pa Havaii. Filippinerna och Porto Rico ha

tat I rostratt; sedan konimer otvivelaktigt luren till Kuha.

For alia dessa okunniga framlingar skola bildade och upplysta

anicrikanska kvinnor sta tillbaka och vanta, lluru langc skall

denna upprorandc oriittvisa fortg4?>

Det linns i »Pearsons Magazine » en artikel, sk riven 1903,

som hetcr »Susan Anthony i sitt Item*, oeh da vi hittills

inest sett henne i det olVentliga arbetet, bor hemies privatliv

aven ha sitt intresse. — »l)en tiden far val nu anses vara

forbi, att en kvinna endast darfor att hon begar politisk

rostratt skall frankiinnas do traditionclla kvinnliga dygdema.

I)e l'yra ursprungliga ledarne av rorelsen mer an o0 ar till-

baka voro l/ucretia Mott, Elizabeth I ady Stanton, Lucy Stone
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och Susan B. Anthony. De tie forstnamnda gifte sig, skotto

hushall och uppfostrade barn och kunde salunda praktiskt

tillhakavisa beskyllningcn att kravct pa Wis trait forstordc alia

kyinnliga insfinkter rorande hem och familjcliv. Men miss

Anthony, soni lorhlev ogtft ehuru ingahmda av brist pa

giftermalsanbud blev darigcnom skottavla for alia kritikens

och elakhetens pilar.

Fdrfattaren av artikeln levde sex ar under miss .Anthonys

tak och bor darfor ha insikt. i sitt amne. — »DaJag bladdrar

i en gammal dagbok», skriver hon,» tinner jag foljande Iran

de forsta dagarna efter .min ankomst till bonnes hem: *Vii«

ken husmor Susan Anthony ar! Vad skulle varklen saga, om

den sag henne sa soni jag sett heime derma vecka. Iran vind

till kiillarc pa upptaoktsfard efter spindelvavar och damm,

soni ingen annan sett, sedan radgjordc hon med kokerskan

cm matordningen. tog Irani lakan och handdukar ur de laven-

deldoftande ladorna for sina gaster — en oovcrtnifHig 1ms*

nior. Henncs ordningssinne och omtanke for sin oingivning

frojdar iniii sjal.» — Pa ett annat stiille heter dot: » Vi ha

satt ihop en tidningsartikel och under det jag skrev och vi

ovorlade om inne ballot, satt hon vid brasan och faHade hand-

dukar.» »Jag onskar att jag ingot annat bade att gora under

mitt aterstaende liv &n sitta stilla liar hennna och stoppa

strumpor och falla handdukar och samla niina vanner ornkring

mig och en av dein skulle lilsa hogt och sa skulle vi disku-

tera.» — Miss Anthonys dagliga liv ar mycket enkelt, Distal)

asketiskt. Hon stiger upp kl. 7 och hurudan temperaturcu

an ar, stiger hon genast i badkaret, Fdrst fitter sitt attionde

ar liar hon latit overtala sig att kylsla vattnet. Mar hon

kommer ned till frukosten mod dot silvervita haret slatkain-

mat over oroncn och ett stort vitt forkliido kuutet om livet

ser hon lit som en rar gammal mormor och det will stark

inhillningskraft till for att taiika sig henne pa en plattform,

utmanande en visslandc och skranande pobelskara, eller i en

domsal, forsvarande sin sak in for en Forcnta State rnas domare.

Hon ar kvinniig i varjo instinkt, i de vackra toalettsaker hon
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tycker om att ha pa silt toaletthord, i spetsarna pi befitted

klanningar, i karleken till diet lugna, foiiinade oeh konstnar-

liga i alii. Hennes diet ar av den feniinina sorten to «u-li

kaffe, smfir och briid, gronsakor, eftorratter heist frukt.

Seniles hem £ir enkelt som oil kvakarheni, mycket hygieniskt

och mycket hekviimt, mod tjocka ntattor och gungstolar, gam-

maldags sollor och de most somningivande sangar.

Men i denna fridens boning ar arbetet allenaharskaiv.

Dftr linns ingen plats for liittja. Overallt iiro booker, tid-

skrifter. tidningar och skrivsaker. Flera ganger om dagen

kommer den tungt lastade brevbararen med post.

Den sum ej sett miss Anthony i hennes hem liar ingen aning

*om en sida i hennes karaktar. den mjuka. Omnia, hansyns-

fulla oeh moderliga sidan. Pdr den som rakar lalla ett 5ver-

ilat ord oiler hega en sjiilvisk handling har hon alltid en ur-

sakt — det enda hon har svart att t&la ar plavloshef. Hon

liar storre ford rag med en skahn an med en person som

handlar utan plan, llonnos furdragsainhet gent emot kvinnor

kan ej beskrivas, Vilka deras laster, svagheter, darskaper

oiler fel iin aro, sa har hon alltid ett ursaktande ord: folk

har ej rati att vanta mer av sftdana som blivit behandlade

som barn, som dockor. som slavar: kvinnorna maste bliva fria

oeh sjalvstandiga och forst efter generationer av frihet oeh

oberoende kunna de anses for sjalvansvariga va reiser. Hennes

givmildbel ftstadkommer ofta komplikationer i hushallsord-

ningen, som niir stokon iorsviimer ur skafferiet, Inffaren hak-

om tradgardshacken och miss Anthony ser skuldmedveteil ut

under den kottlosa middagen.

M&nga kvinnor ha sagt. att de kmma ej no pa miss

Anthonys portrait utan att n'Vras till tarar vid tanken pa vad

hon gjort for dem och deras barn. Det ix sant att ingen kan

se i hennes ansikte, dar varje drag, varje fara fortaljer sin

historia om talamod. standaktighet, mod och uthallighet utan

cu kansla av djupaste tacksamhot och beuudran. blandad med

hitterhet over den forf6ljcl.se hon lidit och de falska bosky II-

uingarna under alia do manga ftren, F6r dossa som karma
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benne ftr Hon forkroppsligandet av hnsliga dygder ocli kvinn-

lig charm, iilskaren ocli lorsvararon av hemmets hard: en som

bar givit ett belt langt liv i adcl stravail for att bygga 1 1em-

met pa en riittvisaro och lyekligare grundval, att gtira kvin-

noma starkare och adlarc, att forma denna stora republik till

harmoni mellan praktik och teori. att skapa forhallanden som

tillforsakra oss battre medborgare ocli en arligare styrelse —

en kvinna. vars alia hand lingar och syften ha giil It en hogro

civilisation,

Kfter en kort sjukdom ittsomnade Susan B, Anthony

vid 86 kfS alder den L3 mars 1906.

Nar lion fordes till den sista vilan. var dot manga av

henncs narmaste vanner som vittn.nde mn bonnes storslagna'

personlighet och bland dem de tva stun stodo bonne narmast

i arbetet. d:r Anna Shaw och mra Cbapman ('att. nr vilkas

tal slutorden ma auforas.

Mrs (!att slot sitt anforando salunda: »Vi sorja over

benne i dag och dot su tartar vart hjiirta att mista lienne.

Vi beundra. vi vorda och iira benne, darfor att lion var stor,

men vi sorja over bonne darfor att vi alska bonne. Vein kan

siiga varfdr vi alska? Dot var nagot bos lienne som ej kan

beskrivas men som vann vara hjartan. Var dot kanske bennes

aiispraksloshet, bennes osjalviskhet, bennes omtauke for andra

som kom oss att alska bonne. Vi ha ej endast forlorat on

ledare utan en kar, dyrbar van, vars plats ingen kan ersatta.

Vi skola aldrig mera se bennes like.

Mottot for bennes livsgarning ocb den anda som alltid

ledde benne innefattas i skaldens ord:

»For dot onda som skall dodas,

f6r dot goda som skall stodas.

tor en framtid i det fj&rran

giv dig sjalv.»

Vi kunna icke giva benne ett battre tack, oiler bygga

benne ett viirdiVare monument an att inrista dessa ord i
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vara hjartan och gora clem till var ledstjarna for vara ater*

staende dagar, under fortsattande av det verk hon nu slutat.»

D:r Anna Shaw, soni de senaste aren statt miss Anthony

mycket nara, yttrade under djup rorclse:

»Edra flaggor pa halv stang tolka en nations forlust,

men inga symboler och inga ord kunna uttrycka den karlek

och sorg som fyller vara hjartan. Och likval, ur djupet av

var sorg stiga kiluslor av sannaste tacksamhet for skonheten.

omheten och det «1dla forcdomct av var Ledares liv. Det

gives ingen dod for s&dana som hon. Det gives inga sista

kiirleksord. Tidevarv skola vOrda hennes nanin. Otaliga ge-

nerationer av mfumiskors barn skola resa sig upp och kalla

henne valsignad. Hennes ord, hennes veik och hennes ka-

raktar skola fortfara att lysa upp vagen och valsigna deras

liv. Hennes arbete &r icke slutat och hennes sista ord icke

uttalade, sk lange det pa hela jord.en aterstar en or&ttvisa att

bekiimpa eller en i kedjor slagen att befria. — — —

»

Slutorden i d:r Shaws till var ett yttrande av miss An-

thony pt\ dodsbadden: »Jag lamnar mitt arbete till dig och

andra som ha varit s«\ trofasta. Lova att uppehalla det och

att icke sla av pa vara fordringar. Det ar sa mycket att

gora — betiink detta! Jag liar kilmpat 60 ar for en liten

smula rattvisa och dor utan att ha vunnit den.»

Hur outsagligt bittert ar ej detta! Den tid skall komma
d& varje hjarta i Amerika skall kanna harm och blygscl over

ett sadant martyrskap. — Det ar genom detta vi narma oss

Loftets land. Vi ha endast att ga fram&t och taga det i be-

sittning. Utan tvekan, utan att lamna ledet, utan att uppe-

halla oss med att begr&ta forlusten av var Ledare, gar den

trogna skaran fram at. Uppropet ljuder redan lings linjen.

En av de unga skriver: »Det linns hundra av oss mi som

vilja forts&tta det verk hon borjade och nastan forde till slut.

Vi skola arbeta sa mycket ihardigare for att gottgora varlden

forlusten av henne. » En annan sager: »Rostnittskvinnorna

fornya sin trohetsed till den sak for vilken Susan Anthony

levde och dog. Hennes profetiska ord » Failure is impossible*
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— att misslyckas fir oniojligt - ska 11 lasas pa vart baner

och inristas i vara hjartan. — — — — -- —

»

Hermes storhet var en alltoinfattande karlek, eu karlek

som varken likgiltighet oiler forfoljelse, hat eller or&ttvisa

kunde diida, och det mal for vilka sadana- som hon arbeta.

det m&ste segra.

P& ett portrait av Susan Anthony vid 86 ftr, det sista

av henne, star: Hon gav sitt liv for koinnorna.

Frigya Carlbery.

Pris 40 ore.

Stockholm, Oskar Ekluntia l>oklryckeri, 1919


